
Demanda 

Específica 
 Região Administrativa INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Reintegração Social 

• Todas regiões
• sem estimativa, os investimentos vão acontecer 

de acordo com a demanda do poder judiciário.

Itapeva • construção de CDP - Riversul
ainda em fase de tratativas , sem  data  e ou 

valores definidos.

Sorocaba
• construção, reforma e ampliação de undiades 

prisionais

serão realizadas de acordo com a demanda no 

ano de 2018.

Custódia Prisional 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA



Demanda 

Específica 

 Região 

Administrativa
INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Baixada Santista

• conservação e manutenção dos equipamentos culturais / desenvolvimento de 

programas e projetos para realizar ativação cultural das áreas de vulnerabilidade 

socioterritorial / implantação da Loja Pública de Arte  - Santos

• Não previsto

Campínas • aquisição de micro ônibus para escola de arte – Jaguariúna • Não previsto

Central • construção de Teatro/ Centro de Convenções – Porto Ferreira • Não previsto

Jundiaí • Fábricas de Cultura • Não previsto. A Pasta desconhece qualquer intenção de construção de uma unidade em Jundiaí.

Itapeva • construção de Centro de Eventos / Anfiteatro – Riversul • Não previsto

São Paulo • Oficinas Culturais
• Previstos no PPA /LDO/LOA SEC (Oficinas  Mazzaropi, Casa das  Rosas, Oswald de Andrade) / 

contudo não há informação quanto a implantação de novas unidades)

Presidente Prudente • Bibliotecas Públicas/Comunitárias • Não previsto

Baixada Santista 

• conservação e manutenção dos equipamentos culturais ( Cadeia Velha / Teatro 

Guarany / Teatro Coliseu )

• Previsto no PPA da SEC ( Museu do Café) / A Cadeia Velha possui atualmente, atividades de 

Formação (Projeto Guri). O imóvel é mantido pela AGEM e pela Organização Social "Associação de 

Amigos do Projeto Guri".

Franca

• conservação e restauração do patrimônio histórico – Estação Mogiana e prédio do 

CIRG - Franca

• restauração e apoio aos Museus Histórico de Franca e do Teatro Amador Paulista

• Não previsto

• Não previsto

Marília • reforma do Museu Estação Ferroviária – Chavantes • Não previsto

São Paulo • criação do Museu da Televisão • Não previsto

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte
• destinação / doação de prédio histórico da antiga coletoria • Não previsto

Fomento à Cultura

Patrimônio Cultural 

Equipamentos culturais 

Formação/Difusão

Cultural 

CULTURA
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Específica 

 Região 

Administrativa
INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Enfrentamento à extrema 

pobreza 

Araçatuba • melhorias nas instalações do Asilo São Vicente de Paulo e Lar São João – Araçatuba  • Não previsto - Repasse ao município Fundo a Fundo

Baixada Santista • implantação/ criação de Casa de Passagem à mulher vitima de violência  • Não previsto - Repasse ao município Fundo a Fundo

Bauru

• construção da Casa da Mulher – Bauru

•  implantação da Vila Dignidade – Bauru

• construção da nova sede do PROMAE – Atenção ao Idoso

• construção e Centros de Convivência do Idoso – CCI

• construção de Centro de Tratamento para dependentes químicos – Bauru

• Emenda Parlamentar - Não contamos com recursos

•  Pertence a Secretaria de Habitação (CDHU)

• Emenda Parlamentar - Não contamos com recursos

• Construção de CCI/CDI (Autorizo Governamental) - Não contamos com recursos

• Secretaria da Saúde

Campinas

• construção de 3 Centros de Referência de Assistência Social e 1 Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social – Jaguariúna

• implantação de Clinica de dependência química para adolescentes – regional

• construção e /ou adequação de CRAS ou CREAS - Não previsto

• Secretaria da Saúde

Central

• implantação da Vila Dignidade - São Carlos

•  investimentos e veículos para o Fundo Social de Solidariedade – Porto Ferreira

• construção / expansão dos Centros de Convivência do Idoso

•  recursos para Centro de Convivência do Idoso – equipamentos e veículos – Porto Ferreira

•  reforma do Centro Dia do Idoso – Ibitinga

•  recursos para construção de CRAS e CREAS – Matão

•  Centro de Referência  de Assistência Social – CRAS – reforma e ampliação – Porto Ferreira

•  Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS – construção de prédio próprio 

– Porto Ferreira

• Centro do Idoso – recursos para equipamentos  especiais e de locomoção – Porto Ferreira

• Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos – construção de prédio próprio – Porto 

Ferreira

• Secretaria da Habitação (CDHU)

•  Não pertence a SEDS

•  Construção de CCI/CDI (Autorizo Governamental) - Não contamos com recursos

•   Construção de CCI/CDI (equipamento e veículo?) - Não contamos com recursos

•   Construção de CCI/CDI (Autorizo Governamental) - Não contamos com recursos

•  Emenda Parlamentar - Não contamos com recursos

•  Emenda Parlamentar - Não contamos com recursos

•  Emenda Parlamentar - Não contamos com recursos

• Emenda Parlamentar - Não contamos com recursos

• Emenda Parlamentar - Não contamos com recursos

P. Prudente

• construção de Centro de Convivência do Idoso – Anhumas

• melhoria dos espaços físicos e aquisição de equipamentos permanentes para instituição de longa 

permanência – DRADS - Presidente Prudente 

•obras de aquisição de equipamentos relacionados no oficio DRADS 035/17, nos municípios de 

Alfredo Marcondes, Alvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Emilianópolis, Marabá Paulista, 

Mirante do Paranapanema, Nandes, Narandiba, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, 

Presidente Prudentes, Regente Feijó, Taciba, Tarabai, Teodoro Sampaio

• construção de Centro de Convivência do Idoso – Anhumas

• construção de Casas de Solidariedade 

• Construção de CCI/CDI (Autorizo Governamental) - Não contamos com recursos

• Recursos de apoio Administrativo - Não contamos com recursos

• Emenda Parlamentar ( Autorização Governamental) e construção de CCIU/CDI ( autorizao 

Governamental) - Não contamos com recursos

• Construção de CCI/CDI ( Autorizo Governamental) - Não contamos com recursos

• Desconhecido nesta Pasta 
Piracicaba • instalação de unidade de CAPS AD • Secretaria da Saúde

Registro
• aumento do número de CAPS

• recursos para construção de prédios do Centro de Referência  de Assistência Social - CRAS

• Secretaria da Saúde

• Emenda Parlamentar - Não contamos com recursos

S.J. do Rio Preto

• revitalização e ampliação do Centro de Lazer do Trabalhador de Bálsamo – Prefeitura Municipal de 

Bálsamo

• construção de abrigo do trabalhador  - Prefeitura Municipal de Paraiso

• Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho

• Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho

Sorocaba • construção de prédio para abrigar o Conselho Tutelar – Águas de Santa Bárbara • Desconhecido nesta Pasta

Proteção Social 

Proteção Social 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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 Região 

Administrativa
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte
• implantação do Programa Vila Dignidade em São José dos Campos • Secretaria da Habitação (CDHU)
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 Região 
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INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Barretos • acessibilidade • informações não disponibilizadas pela área

Campinas
• aquisição de micro-ônibus para deficientes – adaptado – Nova 

Odessa
• informações não disponibilizadas pela área

Franca • acessibilidade nas escolas da região • informações não disponibilizadas pela área

Jundiaí • programas e projetos para pessoas com deficiência • informações não disponibilizadas pela área

Presidente Prudente 
• acessibilidade 

• programas e projetos para pessoas com deficiência 
• informações não disponibilizadas pela área

São Paulo • programas e projetos para pessoas com deficiência • informações não disponibilizadas pela área

Sorocaba
• implantação de unidades para atendimento  para pessoas com 

deficiência  - Tatuí
• informações não disponibilizadas pela área

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte
• programas e projetos para pessoas com deficiência • informações não disponibilizadas pela área

Inclusão Social 

DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA
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INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Araçatuba • construção de escolas de ensino fundamental • Não previsto 

Baixada Santista
• construção e reformas de prédios escolares

• material didático e equipamentos 

• Não previsto (construção) / Em andamento (reformas)

• Em análise técnica 

Bauru
• reforma da Escola Estadual Professora Marta Aparecida H. Barbosa – Caíque – Bauru

• reforma da Escola Estadual Mercedes Paes Bueno – Bauru

• Em atendimento

• Em andamento

Campinas

• aquisição de 5 ônibus escolares no Bairro Santa Cruz e no Bairro Terra Nova – Jardim das Nações – Itatiba

• ampliação de escolas – Diretoria de Ensino – Campinas Oeste

• reforma e construção as escolas nas cidades de Sumaré, Paulínia e Hortolândia

• instalação de equipamento com placas do sistema fotovoltaico nas escolas estaduais - Indaiatuba

• construção de escola estadual no Residencial Campo Bonito – Indaiatuba

• aquisição de 6 veículos para transportes escolar – São Sebastião da Grama

• construção de 2 unidades de educação infantil – Monte Mor 

• construção de Centro de Educação infantil /construção de escola de ensino fundamental em período integral – Jaguariúna

• Aguardando disponibilidade orçamentária

• Em análise técnica

• Não previsto (construção)/ Em análise técnica (reforma)

• Não previsto

• Não previsto

• Aguardando disponibilidade orçamentária

• Uma unidade em atendimento / a segunda não foi prevista 

• Não previsto /Aguardando disponibilidade orçamentária

Central
• recursos para conclusão das obras do Centro de Educação e Cultura – CEC – Matão

• construção de escola estadual no bairro Porto Bello – Porto Ferreira

• Não previsto

• Não previsto

Franca • acessibilidade nas escolas da região • Em andamento

Jundiaí

• aumento do número de salas nas escolas estaduais – Itupeva

• recursos para reforma e ampliação da EMEB Hayde e Dumagin Mojola – Jundiaí

• recursos para reforma da EMEB Joaquim Calendário de Freitas – Jundiaí

• Não previsto

• Não previsto

• Não previsto

Marília • construção de unidades escolares nos núcleos habitacionais – Distrito Padre Nóbrega - Marília • Não previsto

P. Prudente

• construção de escola no bairro João Domingos Neto – Presidente Prudente

• construção de Escola Estadual no Conjunto Habitacional João Domingos Netto – Presidente Prudente

• reforma e revitalização da Escola Estadual Cel. Francisco Whitacker – Anhumas

• obras de recuperação de diversas unidades escolares – Regional de Adamantina

• construção e reforma de prédios escolares

• Em análise técnica

• Em análise técnica

• Em andamento

• Em andamento

• Em andamento

Piracicaba
• construção da escola no  Jardim Aeroporto/ Lagoa Nova

• manutenção dos prédios das unidades escolares

• Em análise técnica

• Em andamento

Registro • aquisição de ônibus escolares – Eldorado • Aguardando disponibilidade orçamentária

Ribeirão Preto • melhoria na acessibilidade em todas as escolas da região • Não previsto

S.J. do Rio Preto

• doação de um ônibus para Transporte Escolar do município - Prefeitura Municipal de Bálsamo

• reforma e adequação da biblioteca municipal - Prefeitura Municipal de Catiguá

• ônibus para transporte escolar - Prefeitura Municipal de Catiguá

• Aguardando disponiblidade orçamentária

• Não previsto

• Aguardando disponibilidade orçamentária

São Paulo • material didático e equipamentos • Em andamento

Sorocaba

• ampliação do número de salas da Escola Marcilio Leite de Almeida – Capela do Alto

• aquisição de veículo para transporte de alunos – Guarei

• conclusão externa da nova escola – Bairro Iperozinho – Capela do Alto

• ampliação de salas de aula da EMEF Marcilio Leite de Almeida – Capela do Alto

• reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental – Águas de Santa Bárbara e ônibus para transporte de 

estudantes

• construção de escolas de ensino fundamental I e II – Araçariguama

• aquisição de ônibus para transporte escolar – Pratânia

• recursos para aquisição de veiculo para transporte de alunos – Guareí

• Não previsto

• Aguardando disponibilidade orçamentária

• Em análise técnica

• Não previsto

• Não previsto / aguardando disponibilidade orçamentária (ônibus)

• Não previsto

• Aguardando disponibilidade orçamentária

• Aguardando disponiblidade orçamentária

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte
• manutenção e reforma de prédios escolares • Em andamento

EDUCAÇÃO

Ensino 

Fundamental
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EDUCAÇÃO

Baixada Santista • construção e reformas de prédios escolares • Em andamento

Campinas • construção de escola de ensino médio no Bairro Terra Nova – Jardim das Nações – Itatiba • Não previsto

P. Prudente • construção e reforma de prédios escolares • Em andamento

São Paulo • construção e reforma de prédios escolares • Em andamento

Sorocaba • implantação de escolas de ensino médio em Araçariguama • Não previsto

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte

• construção de escolas de ensino médio – São José dos Campos

• construção e reformas de prédios escolares

• Não previsto

• Em andamento

Araçatuba • construção de creches • Em andamento

Campinas
• construção de creche escola no Bairro Santa Cruz  e no bairro Terra Nova – Jardim das Nações – Itatiba

• construção de creches - Jaguariúna

• Não previsto

• Em análise técnica

Central •  construção da creche Vila Maria – Porto Ferreira •  Não previsto

P. Prudente • construção de escola-creche – P. Prudente • Concluído

Ribeirão Preto • construção de creches no Loteamento SERT I ( Cj. Anélio Celine) e no Jardim Nova Europa - Sertãozinho • Em análise técnica

Sorocaba

• construção de creche-escola no bairro Iperozinho  - Capela do Alto

• implantação de creche-escola – Pardinho

• construção de creches – Araçariguama

• Em andamento

• Em análise técnica

• Não previsto

Central • Centro de Estudos de Línguas Estrangeiras • Não previsto

São Paulo
• material didático e equipamentos 

• Centro de Estudos de Línguas Estrangeiras 

• Concluído 

• Em andamento 

P. Prudente • material didático e equipamentos • Concluído 

Registro • Centro de Estudos de Línguas Estrangeiras • Não previsto 

Educação

Básica

Atividades 

Complementares

Ensino 

Médio
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Baixada Santista • construção e reforma de equipamentos de lazer • informações não disponibilizadas pela área

Bauru
• construção de ginásio poliesportivo – Bauru

• reforma do Centro de Convenções Sebastião Camargo – Jaú
• informações não disponibilizadas pela área

Campinas

• reforma das piscinas do Centro de Lazer do Trabalhador e construção de 

academia pública / implantação de grama sintética para os campos de bairros 

/ modernização do Estádio Municipal  - Jaguariúna

• informações não disponibilizadas pela área

Central

• reforma piscina municipal – Santa Lucia

• cobertura de quadra na Praça de Esportes Benedito Storani e no bairro 

Novenio Pavan Filho – Santa Lucia

• reforma do Estádio Hudson Buck Ferreira – Matão

• construção de quadra poliesportiva – Porto Ferreira 

• informações não disponibilizadas pela área

Jundiaí • infraestrutura para esportes e lazer para a população • informações não disponibilizadas pela área

Marília • infraestrutura para esportes e lazer para a população • informações não disponibilizadas pela área

Presidente Prudente • construção de Centro de Formação de Excelência Esportiva • informações não disponibilizadas pela área

Registro • cobertura e fechamento de quadra do Bairro Vila Incomager – Eldorado • informações não disponibilizadas pela área

Ribeirão Preto • infraestrutura para esportes e lazer para a população • informações não disponibilizadas pela área

São José do Rio Preto • construção e reforma de equipamentos de lazer • informações não disponibilizadas pela área

Sorocaba

•  construção de alambrados no campo de futebol municipal – Águas de Santa 

Bárbara

• construção e cobertura de quadras poliesportivas e praça esportiva- Agudos

• informações não disponibilizadas pela área

Vale do Paraíba e Litoral 

Norte

• manutenção e reforma no Ginásio Poliesportivo da E.E. João Cursino – São 

José dos Campos
• informações não disponibilizadas pela área

Jundiaí • instalação do Parque da Criança – Jundiaí • informações não disponibilizadas pela área

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Infraestrutura, 

Competição e  

Recreação  
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ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

São Paulo
• implantação de academia ao ar livre - Suzano

• infraestrutura para esportes e lazer para a população 
• informações não disponibilizadas pela área

Sorocaba

• construção de Centro de Lazer municipal – Pratânia

• construção de pista de skate – emenda da Deputada Rita Passos – Porto 

Feliz

• infraestrutura para esporte e lazer

• informações não disponibilizadas pela área

Infraestrutura, 

Competição e  

Recreação (cont.)
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Proteção e Defesa do 

Consumidor

Bauru • construção do novo Fórum Judicial em Bauru
 • Não consta na progarmação de obras a serem executadas em 2018. Sem disponibilidade 

orçamentária.

Jundiaí • construção e reforma dos Fóruns
• Não consta na progarmação de obras a serem executadas em 2018. Sem disponibilidade 

orçamentária.

Marília • construção do prédio do Fórum da Comarca de Maracaí
• Não consta na progarmação de obras a serem executadas em 2018. Sem disponibilidade 

orçamentária.

P. Prudente

• investimentos de infraestrutura nos novos assentamentos – poços artesianos – 

Presidente Prudente

• conservação de estradas de acesso aos assentamentos

• aumento de unidades habitacionais nas áreas de assentamento – Presidente 

Prudente

• informações não disponibilizadas pela área

Sorocaba • conclusão da reforma do prédio do Fórum de Boituva
• Não consta na progarmação de obras a serem executadas em 2018. Sem disponibilidade 

orçamentária.

Ribeirão Preto • Fundação Casa – construção de núcleo de Atendimento Inicial – artigo 175 – ECA 

• No município de Ribeirão Preto já possuímos um Núcleo de Atendimento Inicial, cujo 

equipamento dispõe de 08 vagas para atendimento do artigo 175 do ECA e apresentou 

durante o exercício de 2017 a média mensal de 4,7 adolescentes

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte

• Fundação CASA – conclusão das obras do Centro de Internação Provisória – São 

José dos Campos

• A retomada das obras para a construção do Centro de Internação Provisória de São José 

dos Campos no presente exercício pende da conclusão da análise por parte da Assessoria 

Jurídica desta Fundação CASA sobre o objeto contratual

Atenção à criança e ao 

adoslescente

Direitos Humanos e 

Cidadania (campo e cidade)

JUSTIÇA 
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Baixada Santista • construção e reforma de Unidades ambulatoriais • Em andamento                                                                                                                               

Bauru • reforma, construção e ampliação do Pronto-Socorro da Santa Casa de Jau • Em andamento                                                                                                                               

Campinas 

• aquisição de 5 ambulâncias - Itatiba

• aquisição de 6 ambulâncias– São Sebastião da Grama 

• aquisição de 1 ambulância – Jaguariúna

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento              

Central

• aquisição de ambulâncias- Boa Esperança do Sul

• reforma do Pronto Socorro – Santa Lucia

• recursos para infraestrutura - Américo Brasiliense

• finalização do prédio da rede de atendimento da saúde – Ibitinga

• recursos apara aquisição de ambulâncias – Ibitinga

• recursos/doações de ambulâncias e micro-ônibus – Tabatinga

• recursos para aquisição de equipamentos de confecção de fraldas descartáveis – Porto Ferreira

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Em andamento           

Franca

• doação de ambulâncias para transporte de pacientes - Rifaina

• ampliação das instalações do Pronto Socorro – Santa Casa - Ipoã

• doação de micro-ônibus adaptado para transporte de pacientes e ambulância - Cristais Paulista

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento              

Itapeva • aquisição de ônibus / van para transporte de pacientes – Riversul • Em andamento                                                                                                                               

Jundiaí
• conclusão do prédio da UPA ( funcionamento e equipamentos ) – Itupeva

• ampliação de leitos hospitalares

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Em andamento              

Marília • Unidade de Distribuição de Medicamentos - MEDEX -  Implantação física • Em andamento                                                                                                                               

Presidente Prudente • construção e reforma de Unidades Hospitalares e Ambulatoriais • Não previsto                                                                                      

Piracicaba
• construção e equipamentos para UPA Vila Cristina

• equipamentos e mobiliários médico-hospitalares

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Em andamento              

Ribeirão Preto • reforma e ampliação do Centro de Saúde II, localizado no Bairro São João - Sertãozinho • Em andamento                                                                                                                               

São Paulo
• construção e reforma de Unidades Hospitalares e Ambulatoriais 

• AME

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Não previsto              

Vale do Paraíba e litoral 

norte

• construção e reforma de Unidades Hospitalares e Ambulatoriais 

• exames de diagnóstico
• BID , em andamento           

S.J. do Rio Preto

• melhoria na estrutura física – Regional Saúde

• doação de Ambulância para Centro de Saúde Dr. Juscelino Manso Vieira – Prefeitura Municipal de Bálsamo

• microônibus ou van para transporte de pacientes - Prefeitura Municipal de Catiguá

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento              

SAÚDE

Atendimento

Básico



Demanda 

Específica 

 Região 

Administrativa
INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

SAÚDE

Atendimento

Básico (cont.)

Sorocaba 

• recursos para infraestrutura na área da saúde – Torre de Pedra

• recursos para infraestrutura na área da saúde – Guareí

• aquisição de ambulâncias / vans para transporte de pacientes – Águas de Santa Bárbara

• aquisição de ambulância – Pratânia

• aquisição de ambulância – Agudos

• equipamentos para Postos de Saúde – Agudos

• Emendas dos Deputados Rita Passos / Marcos Martins/ Campos Machado/ Paulo Correa – aquisição de 

equipamentos – Porto Feliz

• aquisição de ambulâncias – Porto Feliz

• exames de diagnóstico

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Em andamento          

Araçatuba

• unidades da Rede Lucy Montoro - Araçatuba

• instalação de Clinica para dependentes químicos, álcool e drogas – Araçatuba

• continuidade dos investimentos no Hospital de Mirandópolis

• implantação de AME Cirúrgico – Araçatuba/Regional

• aquisição de acelerador linear - Araçatuba

• aquisição de fibrobroncoscópio

• continuidade da implantação do AME Cirúrgico em Penápolis – Regional

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Em estudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Baixada Santista 
• construção e reforma de Unidades ambulatoriais 

• ampliação de leitos hospitalares

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Em andamento              

Barretos
• implantação do Hospital Estadual de Barretos

• continuidade/ término da construção do Hospital Regional de Bebedouro

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Em andamento              

Bauru • instalação de novo tomógrafo – Hospital de Base – Bauru • Em andamento                                                                                                                    

Campinas

• instalação do DRS XIV em prédio próprio – São João da Boa Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• implantação do Centro de Referência DMRI - Divinolândia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•implantação do AME de Mogi-Guaçu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• implantação de Hospital de cuidados prolongados – Casa Branca / implantação de Centro de Especialidade 

Odontológicas – Regional Casa Branca  

• instalação de residência terapêutica / Clinica de Repouso – Itapira

• construção de Posto de Saúde no Jardim São Sebastião  

• implantação de CAPS Tipo I e Tipo II e CPAS AD 

• aquisição de 1 ambulância com UTI – Jaguariúna 

• construção do Hospital Metropolitano de urgência e emergência – Viracopos 

• aquisição de arco cirúrgico – Santa Casa 

• construção de Centro de Especialidade Médicas  - Jaguariúna 

• ampliação do Hospital Ana Cintra - Amparo 

• produção e distribuição de soros e vacinas 

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento    BID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Em andamento         

Central

• recursos para aquisição de unidade móvel para consultórios de rua  ( álcool e droga) – Porto Ferreira

• construção de salas cirúrgicas no Hospital de Américo  Brasiliense em decorrência de inauguração de novos 

AME´s na região

• ampliação do Centro Cirúrgico do Hospital Estadual de Américo Brasiliense – HEAB – DRS III

• recursos para construção do Centro de Especialidade Médicas – AME – Matão

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Não previsto             

Atendimento de 

média e alta

complexidade



Demanda 

Específica 

 Região 

Administrativa
INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

SAÚDE

Franca
• implantação de AME Cirúrgico – Regional - Franca

• implantação do Hospital Regional - Franca

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Não previsto              

Jundiaí • aquisição de mamógrafo e ultrassom – Itupeva • Não previsto                                                                                      

Itapeva
• instalação de AME – Capão Bonito

• instalação de AME - Ribeirão Grande

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Não previsto              

Marília

• Unidade de Distribuição de Medicamentos - MEDEX -  Implantação física 

• implantação de AME para atendimentos aos pequenos municípios – Regional Marília

• implantação de AME em Marília

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em estudo              

Piracicaba

• término/equipamentos no Hospital Regional de Piracicaba

• aquisição de equipamentos para eletrocardiograma nas UBS´s

• construção de hospitais veterinários

• construção e reforma de unidades hospitalares e ambulatoriais

• exames de diagnóstico e leitos hospitalares 

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

P. Prudente

• construção de AME para atendimento da 3ª idade – Adamantina / Alta Paulista

• criação de AME - Adamantina 

• criação do Centro de Zoonose – Adamantina 

• construção de Hospital Regional IAMSPE – Presidente Prudente

• construção de Hospital Penitenciário na Região de Presidente Prudente

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Registro

• construção de AME – Regional Registro

• construção de AME – Apiaí / Capão Bonito

• instalação de equipamentos de média e alta complexidade – UTI pediátrica 

• implantação de Centro Oncológico no Hospital Regional de Pariquera –Açu

• implantação de unidade de radioterapia regional 

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ribeirão Preto

• implantação de equipamentos – Saúde mental 

• construção e instalação de AME - Sertãozinho

• reformas e adequações no Hospital Santa Tereza - Ribeirão Preto  

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Não previsto              

S.J. do Rio Preto
• instalação de AME – José Bonifácio

• ampliação de leitos

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Não previsto             

São Paulo

• modernização do Laboratório de Especialidades – Suzano

• criação e implantação de AME – Regional - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Rio Juqueri

• implantação de maternidade pública em Mogi das Cruzes

• construção de maternidade na região do Alto Tietê

• construção e reforma de Unidades Hospitalares e Ambulatoriais 

• exames de diagnóstico

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Atendimento de 

média e alta 

complexidade  (cont.)



Demanda 

Específica 

 Região 

Administrativa
INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

SAÚDE

Sorocaba

• implantação de Centro de Referência Microrregionais – Ibiúna

• aquisição de ambulância UTI – Agudos

• construção do Hospital de Medicina Preventiva – fitoterápico – Bofete

• equipamentos de diagnósticos: tomografia e ressonância – Araçariguama

• equipamentos para implantação de UTI – Agudos

• construção e reforma de Unidades Hospitalares e Ambulatoriais

• AME

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vale do Paraíba e Litoral 

Norte

• aquisição de  200 aparelhos auditivos – Taubaté

• implantação do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas ) e CER ( Centro de Especialidades em Reabilitação) 

– São José dos Campos

• implantação de Casa de Repouso para Terceira Idade – São José dos Campos

• recursos para finalização das obras de implementação do novo Centro de Internação Provisória CASA Tamoios – 

São José dos Campos

• aumento de Casas de Repouso – São José dos Campos

• construção de Hospital Infantil e Hospital para Terceira Idade – São José dos Campos

• implantação de Centro de Referência em Saúde do Homem 

• construção de uma Unidade de Pronto Atendimento ( UPA ), para atendimento de saúde mental – São José dos 

Campos

• reforma e ativação da Santa Casa de Campos do Jordão

• finalização das obras do Hospital Regional de São José dos Campos

• aquisição de 2 câmaras hiperbáricas intra-hospitalar para o Hospital Regional de Taubaté 

• implantação de Centro de Referência de Transplante de Medula Óssea – São José dos Campos

• construção e reforma de Unidades Hospitalares e Ambulatoriais 

• exames de diagnóstico

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Em andamento  PPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Em andamento     

• Em andamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Atendimento de 

média e alta 

complexidade  (cont.)



Demanda 

Específica 

 Região 

Administrativa
INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Campinas
• aquisição de 10 sparks (arma não letal) / aquisição de maleta kit tático operacional – Ronda Municipal 

Ostensiva
• Não previsto no orçamento

Central • construção da nova Delegacia de Policia – Ibitinga • Aguardando orçamento                  

Franca

• reforma das instalações da Polícia Civil - Ipoã

• reforma de unidades para Policia Civil – terreno já doado - Patrocínio Paulista

• manutenção de prédios – Regional - São Joaquim da Barra

• Aguardando orçamento                                                                                                                                

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                                                                                                

• Aguardando orçamento

Jundiaí

• implantação do Projeto de Vídeo monitoramento – Jundiaí

• maior investimentos no sistema de segurança (Polícia Civil)

• reforma da Delegacia de Campo Limpo Paulista

• aquisição, reaparelhamento de equipamentos, veículos e material mobiliário  

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                

• Aguardando orçamento                                                                                                                                                                                                                

• Aguardando orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Aguardando orçamento

P. Prudente

• reforma e ampliação da sede do DEINTER 8 – Presidente Prudente e sua Unidade de Ensino e Pesquisa 

• ampliação e reforma da Delegacia Seccional de Polícia e da Central de Flagrantes - Presidente Prudente

• reforma dos prédios das Delegacias de Polícia nos municípios de Salmourão, Sagres, Pacaembu e Flora 

Rica

• construção e reforma de Delegacias da Seccional de Policia de Presidente Venceslau – oficio 114/2017: 

Delegacias de Mirante do Paranapanema, Presidente Epitácio, Piquerobi 

• Delegacia Seccional de Policia de Dracena – oficio 040: Reforma e ampliação das sedes de unidades 

policiais nos municípios: Dracena e Ouro Verde

• contratação de projeto básico e executivo para reforma das Delegacias de Nova Guataporanga e São 

João do Pau D`Alho

• Aguardando orçamento                                                                                                                                

• Aguardando orçamento                                                                                                                                                                                                                

• Aguardando orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Aguardando orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

•Aguardando orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Aguardando orçamento 

Ribeirão Preto •  reforma das unidades de base na área de Segurança • Aguardando orçamento                  

São Paulo

• criação de Centro Integrado de Cidadania em Franco da Rocha - Consórcio Intermunicipal dos 

Municípios da Bacia do Rio Juqueri

• aquisição, reaparelhamento de equipamentos, veículos e material mobiliário

• construção, ampliação e reforma das unidades de segurança pública 

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                

• Aguardando orçamento                                                                                                                                                                                                                

• Em andamento a reforma e ampliação do 8º DP da Capital

Sorocaba • construção, ampliação e reforma das unidades de segurança pública • Em andamento as obras nas Delegacias de Polícia de Mairinque, Piedade e Ibiuna

Polícia

Civil

SEGURANÇA 



Demanda 

Específica 

 Região 

Administrativa
INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

SEGURANÇA 

Polícia

Civil (cont.)

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte

• implantação de novo Distrito Policial – São José dos Campos

• reabertura das antigas bases da Policia Civil

• ampliação da rede digital por rádio comunicação 

• construção de Distritos Policiais – Redenção da Serra e Areias

• aumento de equipamentos  (câmaras de vigilância)

• construção de novo Distrito Policial nas regiões do Putim e do Novo Horizonte – São José dos Campos

• reforma do 5º Distrito Policial na Vila Tesouro – São José dos Campos

• implantação de Delegacia de Policia na região sudeste – São José dos Campos

• implantação de Delegacia de Policia no Distrito de Eugenio de Melo – São José dos Campos

• reforma nas 1ª, 5ª, 6ª e 8 ª Delegacias de Policia – São José dos Campos

• construção, ampliação e reforma das unidades de segurança pública 

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                                                                                                

• Aguardando orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Aguardando orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Aguardando orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Aguardando orçamento                                                                                                                                                   

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Aguardando orçamento 

Baixada Santista • aquisição, reaparelhamento de equipamentos, veículos e material mobiliário • Aguardando disponibilidade orçamentária

Barretos
• construção do prédio da 1ª CIA de Barretos – Policia Militar

• Construção de sede para 1ª Companhia do 33º Batalhão de Policia Militar do interior em Barretos

• Não previsto

• Não previsto                                                           

Campinas • reforma de delegacia e do quartel da PM – Itatiba • Não previsto                             

Jundiaí

• maior investimentos no sistema de segurança (Polícia Militar)

• aquisição de viaturas para a Policia Militar para intensificar as ações de policiamento ostensivo, 

especialmente as rondas escolares – Jundiaí

• Aguardando disponibilidade orçamentária                                                                                           

• Aguardando disponibilidade orçamentária               

Marília  • aumento de viaturas - Polícia Militar • Aguardando disponibilidade orçamentária                             

Piracicaba

• construção de prédios para a Polícia Militar substituindo os imóveis alugados

• implantação de vídeomonitoramento – Policia Militar- Piracicaba

• construção da sede da CIA de Força Tática – Rio Claro

• construção das sedes da 1ª, 4ª e 5ª CIA da Polícia Militar

• construção da sede da CIA da Policia Militar – Piracicaba

• instalação de stand de tiro no CPJ/9 - PM Piracicaba

 • construção, reforma e ampliação das unidades de segurança

• Não previsto                                                                                                                                                   

•Aguardando disponibilidade orçamentária                                                                                                                                                                                                            

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Não previsto                                                                                                                                                                          

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Não previsto                 

Ribeirão Preto •  reforma das unidades de base na área de Segurança • Não previsto                             

S.J. do Rio Preto •  investimentos na frota de veículos - Polícia Militar • Aguardando disponibilidade orçamentária                             

São Paulo

• instalação de BAEP em Barueri

• criação de Centro Integrado de Cidadania em Franco da Rocha - Consórcio Intermunicipal dos 

Municípios da Bacia do Rio Juqueri

• aquisição, reaparelhamento de equipamentos, veículos e material mobiliário 

• construção, ampliação e reforma das unidades de segurança pública 

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                                                                                                

• Aguardando disponibilidade orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Em atendimento

Polícia

Militar



Demanda 

Específica 

 Região 

Administrativa
INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

SEGURANÇA 

Sorocaba

•  construção de prédio para abrigar o destacamento da Policia Miliar – Águas de Santa Bárbara 

• implantação de sistemas de monitoramento e expansão da frota Polícias Civil e Militar- Araçariguama

• Não previsto                                                                                                                                                                                

• Aguardando disponibilidade orçamentária                                                                                                                                                                                                                

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte

• reabertura das antigas bases da Policia Militar

• construção do 41 DPMI – Jacareí

• construção de novo COPOM – São José dos Campos

• ampliação da rede digital por rádio comunicação 

• Não previsto no orçamento                                                                                                                                

• Em atendimento                                                                                                                                                                                                                  

• Em atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Aguardando disponibilidade orçamentária

Bauru • construção da nova sede do 12º Agrupamento de Bombeiros – Jardim Aeroporto - Bauru • Aguardando disponibilidade orçamentária                             

Campinas • construção do prédio do Corpo de Bombeiros – Hortolândia • Não previsto                             

São Paulo • aquisição/reaparelhamento de equipamentos, veículos e material mobiliário • Em andamento                             

Jundiaí • implantação de nova sede operacional para o Grupamento do Corpo de Bombeiros de Jundiaí • Não previsto                             

Bauru

• construção do Núcleo de Perícias Criminalísticas – Bauru (terreno já doado)

• construção da nova sede do Instituto de Criminalística

• ampliação de unidades da Policia Técnico Cientifica  

• Projeto contratado com previsão de entrega para 20/06/2017, contratação para a 

execução da obra prevista para o início de 2019, devido aos prazos legais e a 

disponibilidade orçamentária                    

Jundiaí • construção de nova sede para o IML – Policia Científica – Jundiaí

• Não consta na  Proposta Orçamentária de 2018 e não está na previsão para 2019, 

pois não há terreno para a construção da Unidade. Ressalta que a parte clínica do IML 

atual em prédio alugado pela prefeitura.

Ribeirão Preto •  construção de prédio próprio do Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal - Ribeirão Preto

• O terreno foi transferido da Secretária de Saúde para a Secretária de Segurança 

Pública, o processo de transferência foi paralisado pela Secretaria de Governo em 

face da indisponibilidade imediata de recurso orçamentário.  

A contratação do Projeto Executivo da obra estava prevista para 2019, após a 

regularização do terreno em nome da SPTC e devido a urgência das equipes em 

desocupar os espaços que exercem suas atividades atualmente, mas neste momento 

fica paralisada até a transferência se efetivar.

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte
• aquisição, reaparelhamento de equipamentos, veículos e material mobiliário 

• Aquisição de Viaturas para a SPTC está prevista para o exercício de 2019. Demais 

equipamentos e mobiliários serão adquiridos ao longo do ano pelos Institutos de 

Criminalística e Médico Legais e repassados a suas equipes.

Polícia

Militar (cont.)

Polícia Técnico 

Científica

Bombeiros



Demanda 

Específica 

 Região 

Administrativa
INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

SEGURANÇA 

Polícia Técnico 

Científica (cont.)

São Paulo

• construção, ampliação e reforma das unidades de segurança pública 

• criação de Centro Integrado de Cidadania em Franco da Rocha - Consórcio Intermunicipal dos 

Municípios da Bacia do Rio Juqueri

• Em relação a ampliação e reforma das unidades de Segurança Pública da Capital: 

 - o IML Oeste está passando por reforma de adequação e ampliação, contratada em 

2017 e será entregue ainda em 2018;  

- o IML SUL, cujo processo para a obra de ampliação e readequação está pronta para 

licitar, mas não há disponibilidade orçamentária para a efetivação da contratação em 

2017, previsão de contratação em 2018; 

- o CI de São Bernardo do Campo sua reforma fica pronto para licitação em junho de 

2018, mas não há disponibilidade orçamentária; 

• previstas ainda reformas de adequação, ampliação e modernização em diversos 

laboratórios da SPTC:  Núcleo de Exame e Entorpecente (projeto pronto, sem recurso 

orçamentário para licitar a execução da obra), Núcleo de Balística (projeto será 

entregue em mar/2018, sem recurso orçamentário para licitar a execução da obra), 

Núcleo de Biologia e Bioquímica (projeto será entregue em jun/2018, sem recurso 

orçamentário para licitar a execução da obra), reforma do Necroterio 2 do IML 

Central (contratação do projeto em 2018, se houver economia na contratação das 

obras prioritárias de 2018)

• sem informação

Barretos • construção da sede do Batalhão da Policia Ambiental – Barretos • Não previsto                             

Franca • aquisição e equipagem - Patrulha Rural - Morro Agudo  • Aguardando disponibilidade orçamentária                             

Central
• apoio técnico e equipamentos para Guarda Municipal de Ibitinga

• construção da Base da Guarda Municipal – Matão

• Sem informação                                                                                                                                            

• Sem informação              

Jundiaí • maior investimentos no sistema de segurança (Guardas municipais ) • Sem informação                 

São Paulo

• implantação do “Centro de Formação Continuada de Guardas Civis Municipais” - Consórcio 

Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Rio Juqueri • Sem informação                 

Guarda Municipal

Polícia 

Ambiental/Patrulha 

Rural 


